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ANTHYLLIS ECO BIO krem przeciwzmarszczkowy do twarzy
z fitokompleksem z otrąb pszenicy 50 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS ECO BIO krem przeciwzmarszkowy do twarzy z fitokompleksem z otrąb pszenicy i z czerwonych winogron 50 ml
PIERPAOLIJeden z najbezpieczniejszy na rynku z testami i certyfikatamiDziałanie

Anthyllis CREAM ANTIAGE - krem przeciwzmarszczkowy

Wygładza skórę, wypełnia zmarszczki, dodaje jędrności i jednolitości skórze. Systematyczne stosowanie kremu sprawia, że skóra staje
się coraz bardziej jędrna, elastyczna i napięta.

Krem zawiera płynny wyciąg z otrębów pszenicy z rolnictwa ekologicznego, które są bardzo bogate w biofenole.

Ponadto krem zawiera ekstrakt z winogron i resveratrol, które wzmacniają efekt anty-utleniający. Z kolei mączka chleba świętojańskiego
zapewnia działanie nawilżające, uelastyczniające oraz błonotwórcze. 

Ekstrakty z winogron i liści winorośli oraz resweratrol dodatkowo wzmacniają działanie antyoksydacyjne. Carubin jest znanym środkiem
nawilżającym i produkującym warstwę ochronną oraz nadaje skórze elastyczność dzięki zawartości galatomanin. Właśnie
dlatego krem może mieć pozytywne działanie na komórki skóry, jak również na zmniejszenie zmarszczek. 

Całkowita antyoksydacyjna aktywność, jak i pojedyncze składniki są stale kontrolowane przez niezależne laboratorium zewnętrzne.

Testowany dermatologicznie testowane na zawartość niklu, chromu i kobaltu długotrwałośćkosmetyku zapewniona jest dzięki zastosowaniu wyłącznie naturalnych składników nie zawieraalergenów  Sposób użyciaPo oczyszczeniu skóry, nałożyć krem i masować aż do wchłonięcia. Stosować 2-3 razy dziennie.PAO: Okres zdatności do
użytku po otwarciu opakowania 12 miesięcySkład
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Aqua (Water), Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Dulcis Oil*, Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Squalane, Hydrolyzed Wheat Bran*,
Glyceryl Stearate, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Ceratonia Siliqua Gum, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Bisabolol, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil*, Panthenol, Sodium Stearoyl Lactylate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract*, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract*,
Resveratrol, Cetyl Palmitate, Retinyl Acetate, Chondrus Crispus Powder, Glucose, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Casein,
Juniperus Communis (Juniper) Fruit Extract*, Hypericum Perforatum Extract*, Melissa Officinalis Leaf Extract*, Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Extract*, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract*, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Sodium
Benzoate, Hydrogenated Coconut Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Lactic Acid.* Z upraw ekologicznych

Więcej o całej linii produktów Pierpaoli - Anthyllis:  Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości mniejszej niż 0,4 ppm)
Zapachy wykonane z naturalnych olejków eterycznych, bez alergenów! Konserwanty z fizyczną lub identyczne z naturalnymi Brak
składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych Odpowiednie dla wegan BEZ SLS i SLES.  Wszystkie produkty były
poddawane badaniom na efektywność poprzez porównanie ich z tradycyjnymi produktami. 

 

Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy,jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze we Włoszech i w Europie, z ponad13
tys pracowników,300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.

Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju wieranie rolnictwa ekologicznego.

Pierpaoli została certyfikowana przez ICEA  w 3 najważniejszych obszarach:

1) Obszar produktów kosmetycznych - zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją ECO COSMETICS BIO

2) Obszar produktów czystości - zgodnie ze specyfikacją ECO BIO DETERGENT

3) Produkty do myjące zgodnie discipliane czystość czysty ECO

Kosmetyki z certyfikatem ICEA umożliwiają klientom wybór bezpiecznych, zdrowych, naturalnych produktów, przyjaznych dla
środowiska. Mają one jasne, określone zasady:

- kosmetyki nie są testowane na zwierzętach

- firmy nie mogą używać substancji z roślin modyfikowanych genetycznie

- zabrania się, żeby kosmetyki z certyfikatem ICEA promieniowały jonizująco

- stosuje się, gdy tylko to możliwe, certyfikowane ekologicznie składniki

- kosmetyki nie zawierają szkodliwych substancji, syntetycznych składników chemicznych, parabenów, pochodnych ropy naftowej
itp.

 

 

Produkt nie testowany na zwierzętach. Posiada stosowny certyfikat. 
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Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych. Odpowiednie dla wegan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraj produkcji: Włochy. Najwyższa jakość kosmetyków włoskich. Produkty firmy Pierpaoli sa bardzo dobrze znane i uznawane za
najlepsze we Włoszech.  
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